
WÓJT GMINY
    WILKÓW
woj. opolskie                                                                                      Wilków,  22 kwietnia 2013 r.

GKR.6220.8.2013                                                                                 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust.1, pkt 5  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji  o  środowisku i  jego ochronie,  udziale  społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz.1505 
z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz.700 i Nr 157, poz.1241 z 2010 r. Nr 28, poz.145, Nr 106, 
poz. 675, Nr 119, poz. 804,     Nr 143, poz.963 i Nr 182, poz. 1228 z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 
122, poz. 695, Nr 132, poz. 766, Nr 135, poz. 789, Nr 152, poz. 897, Nr 163, poz. 981, Nr 170, 
poz. 1015 i Nr 178, poz.1060 z 2012 r. poz.460, 472, 908, 951 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 21), 
oraz § 3 ust. 1  pkt  45  i  80  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 
poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku złoŜonego przez Pana Marka Szpak zam. ul. B.Chrobrego 
24a/4,  49-300 Brzeg i  Pana Adama Szpak  zam. ul.  Miłosna 3/22 08-300 Sokołów Podlaski 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia 
pn.:  ”Budowa instalacji do  produkcji biogazu” w miejscowości Krzyków, dz. nr 52/16, Gmina 
Wilków

p o s t a n a w i a m

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla  ww.  przedsięwzięcia  do  czasu  przedłoŜenia  przez  wnioskodawcę  raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 04.03.2013 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Pana Marka Szpak zam. ul. B.Chrobrego 
24a/4, 49-300 Brzeg i Pana Adama Szpak zam. ul. Miłosna 3/22 08-300 Sokołów Podlaski w sprawie 
wydania decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  pod  nazwą  ”Budowa 
instalacji  do   produkcji  biogazu”  w  miejscowości  Krzyków,  dz.  nr  52/16,  Gmina  Wilków, 
w związku z powyŜszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne.
Do  wniosku  załączona  została  karta  informacyjna  o  planowanym  przedsięwzięciu  mogącym 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wraz z wymaganymi załącznikami. 
Zawiadomienie  o  wszczęciu  postępowania  zostało  podane  do  publicznej  wiadomości  poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w miejscowości prowadzenia inwestycji oraz na stronie 
internetowej BIP.

Strony postępowania   zgodnie z art. 61 § 4  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu 
postępowania  administracyjnego  (Dz.  U.  z  2000  r.  Nr  98,  poz.  1071,   z  późn.  zm.)  zostały 
poinformowane odrębnym pismem.
Od stron biorących udział  w postępowaniu nie wpłynęły Ŝadne uwagi,  wnioski  oraz zastrzeŜenia 
dotyczące  podanych  do  publicznej  wiadomości  informacji  w  sprawie  wniosku.  RównieŜ  nie 
stwierdzono  aby  organizacje  ekologiczne  zgłosiły  chęć  uczestnictwa  w  przedmiotowym 
postępowaniu.

Planowane  przedsięwzięcie  zakwalifikowano  do  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie 
znacząco oddziaływać  na  środowisko zgodnie  z  §  3  ust.  1  pkt   45  i  80  Rozporządzenia  Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco  oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397).



W związku z powyŜszym,  zgodnie z art.  64 ust.  1  ustawy z dnia  3 października 2008 r.  
o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie 
środowiska oraz o  ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz.  U.  z  2008 r.  Nr  199,  poz.  1227 
z  późn.  zm.)  wystąpiono  z  wnioskiem  do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska 
w  Opolu  oraz  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Namysłowie  o  opinię 
w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
lub ewentualnego odstąpienia od tego obowiązku.

Państwowy  Powiatowy   Inspektor  Sanitarny  w  Namysłowie  Opinią  Sanitarną 
nr NZ/AN-4325-9/13 z dnia 25.03.2013 r. (data wpływu 29.03.2013 r.)  zaproponował inwestorowi 
przeprowadzenie  oceny  oddziaływania  na  środowisko  przedmiotowego  przedsięwzięcia  i  ustalił 
zakres raportu zgodnie z art.66 ust.1 ustawy ooś.. 

Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Opolu,  Postanowieniem 
nr WOOŚ.4241.69.2012.ES  z dnia 27.03.2013 r. (data wpływu 29.03.2013 r.) równieŜ  wyraził opinię 
o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu według 
art.66 ust.1 powyŜszej ustawy.

Planowana  inwestycja  polega  na  budowie  biogazowni  rolniczej  o  mocy  0,999  MW 
w jednostce  ewidencyjnej  Wilków obręb  0023  Krzyków na  działce  o  numerze  52/16.  Instalacja 
przetwarzała będzie frakcję organiczną (np.kiszonki kukurydzy, kiszonki traw, rośliny energetyczne) 
czego produktem będzie biogaz o zawartości metanu od 45-65 %, oraz biologicznie ustabilizowana 
pulpa  pofermentacyjna,  która  stanowi  idealny  nawóz  organiczny,  który  po  podsuszeniu  moŜna 
wykorzystać do produkcji  paliw alternatywnych bądź nawozów stosowanych w rolnictwie.  W celu 
produkcji  energii  elektrycznej  oraz  ciepła,  biogaz  po  oczyszczeniu,  transportowany  będzie  do 
wysokosprawnych  układów  kogeneracyjnych,  gdzie  zostanie  przetworzony  w  procesie  spalania. 
Produktami spalania będą woda oraz dwutlenek węgla. Wszystkie wykorzystane w produkcji energii 
substancje będą odnawialne a powstałe produkty bezpieczne dla środowiska.
W instalacji planuje się przerabiać dziennie ok 60 Mg dziennie kiszonki roślinnej w wyniku czego 
zostanie wyprodukowane ok 12 000 m3/d biogazu co daje moc ok 0,999 MW.

Miejsce planowanej inwestycji : Powiat namysłowski, jednostka ewidencyjna: gmina Wilków. 
Obręb  ewidencyjny  :Krzyków dz.52/16.  ,  na  działce  o  numerze  52/16  o  powierzchni   B-RIIIa  - 
0.8678 ha, B-RIIIb – 02660.
W skład instalacji wchodzić będą:

• zbiornik wstępny kubatura - ok. 115 m3 wysokość - ok. 4 m średnica ok. 6 m
• zbiornik fermentacji pierwotnej kubatura - ok. 2500 m3 wysokość - ok. 6 m średnica ok. 23 m
• zbiornik fermentacji wtórnej kubatura - ok. 2500 m3 wysokość - ok. 6 m średnica ok. 23 m
• zbiornik magazynowy kubatura - ok. 3700 m3 wysokość - ok. 6 m średnica ok. 28 m
• zbiornik na odcieki kubatura - do. 22 m3 wysokość - do 3 m średnica do 3 m
• zbiornik na kondensat kubatura - ok. 22 m3 wysokość - ok. 3 m średnica ok. 3 m
• budynek techniczny lub kontener ok. 15 m x ok. 10 m
• waga ok. 18 x 3,5 m
• silos długość- ok. 40M szerokość- ok.60 m pojemność - ok. 7200 m3

• pompownia 2 szt. do 120m2

• stacja transformatorowa do. 5 x 9 m
• płyta na frakcję odseparowaną ok. 10 m x 12 m
• zbiornik na wody opadowe wykorzystywany jako zbiornik p.poŜ pojemność. do. 250 m3

• fundamenty pod urządzenia stacja kogeneratorów -do 20 x 10 m schładzacz gazu-ok.4 x 4 m 
pochodnia biogazu-ok.2 x 2 m podajnik wsadu - ok15 x 3,5 m wymienniki ciepła 0k. 3,5 x 3,5 
m węzeł cieplny 3x3m

• w przypadku słabej wydajności sieci wodociągowej przewiduje się budowę studni głębinowej 
pow. zabudowy ok.15 m2

• infrastruktura  towarzysząca  w  jej  skład  wchodzą  min.  pomosty,  podesty,  podpory 
i inne.



NajbliŜsza  zabudowa  mieszkaniowa  znajduje  się  na  południe  od  terenu  inwestycji 
w odległości ok. 180 m.

Po rozpatrzeniu i szczegółowym przeanalizowaniu materiałów dowodowych zgromadzonych 
w przedmiotowej sprawie, w oparciu o powołane na wstępie przepisy ustawy oraz po rozpatrzeniu 
zasięgniętych  opinii,  Wójt  Gminy  Wilków  wydał  Postanowienie  nr  GKR.6220.8.2013  z  dnia 
08 kwietnia 2013 r.  w którym nałoŜył na wnioskodawcę  obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:  ”Budowa instalacji do 
produkcji biogazu”  miejscowości Krzyków, dz. nr 52/16, Gmina Wilków  oraz ustalił  zakres 
raportu  o  oddziaływaniu  przedmiotowego  przedsięwzięcia  na  środowisko  zgodnie 
z wymaganiami o jego zakresie zawartymi w art.  66 ustawy z dnia  3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 
z późn. zm.) z wyłączeniem wymogu określonego w art. 66 ust.1 pkt 16 w zakresie dotyczącym 
propozycji  monitoringu  oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia  na  cele  i  przedmiot 
ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów.

Zgodnie z art. 63 ust. 1, pkt 5  ustawy  wymienionej na wstępie „organ wydaje postanowienie 
o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach do 
czasu przedłoŜenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”.

Biorąc powyŜsze pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 63 ust. 6 cyt. na wstępie ustawy nie przysługuje 
zaŜalenie.

Postanowienie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń  tut.  Urzędu,  w  miejscowości  prowadzenia  inwestycji  oraz  na  stronie  internetowej  BIP, 
natomiast strony postępowania  zgodnie z art. 61 § 4  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 
postępowania  administracyjnego  (Dz.  U.  z  2000  r.  Nr  98,  poz.  1071,   z  późn.  zm.)  zostaną 
poinformowane odrębnym pismem.

              
                                                                                          Wójt Gminy Wilków
                                                                                            mgr Bogdan Zdyb 

                     
Otrzymują:
1. Wnioskodawca.
2. Strony postępowania.
3. Gmina Wilków.
4. aa KGP/KGP.

Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

3. Mieszkańcy  Gminy  Wilków   –  tablica  ogłoszeń  + informacja  w  interneci  /BIP/ +  miejsce  prowadzenia 
inwestycji.

4. Sołtys wsi  Krzyków.


